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LÆRER-
VEJLEDNING

INTRODUKTION TIL LÆREREN
HVAD ER MADKAMP? 

I Madkamp arbejder vi for at styrke madkundskabsfagets position i den danske grundskole. 
Det gør vi blandt andet ved, at vi hvert år: 

- udgiver et undervisningsmateriale 
- tilbyder lærerkurser og madkundskabsfestivaler i hver af landets regioner 
- arrangerer DM i madkundskab 

Madkamp støttes af Rema 1000 og udvikles af Madkulturen i samarbejde med læreruddannelserne
på professionshøjskolerne PH Absalon, KP, UCN, UCSYD, UCL, VIA UC og skoler i hele landet.  
 

DIDAKTISK TILGANG
I Madkamp arbejder vi med en høj grad af elevdeltagelse. Det gør vi igennem eksperimenterende og 
undersøgende arbejdsformer, der styrker elevernes fællesskab og udvikler deres faglighed. Det skaber 
øget motivation hos eleverne og giver dem lyst til at deltage, eksperimentere og udvikle. Det giver samti-
dig eleverne indsigt i forhold vedrørende mad og måltider, og gør dem i stand til at træffe begrundede 
fødevarevalg i deres fremtidige liv. "Elevernes udbytte af Madkamp er undersøgt i Ph.d.-afhandlingen 
"Et videnskabeligt didaktisk perspektiv på madkundskab med projekt Madkamp som genstandsfelt". 
Hvis du er nysgerrig på resultaterne, kan du læse mere her: www. madkamp.nu

OVERORDNET OM MATERIALET 
Madkamp sætter fokus på at arbejde innovativt og kreativt. Og det er tilgange, der i høj grad er blevet 
anvendt i tidligere krigs- og krisetider. Samtidig er 2020 året, hvor vi markerer flere mærkedage, der er 
knyttet til krigs- og krisetider; fx 100-året for Genforeningen med Sønderjylland og 75-års dagen for 
afslutningen af 2. Verdenskrig. I dette materiale er maden i fokus, men da maden afspejler resten af 
samfundet, er der rig mulighed for at folde materialet endnu mere ud, hvis man samarbejder med fx 
historie og samfundsfag.  

At materialet indledes med Kejser Napoleon i starten af 1800-tallet, hænger sammen med, at han satte 
gang i udviklingen af det, vi i dag kender som konserves. Hans udtalelse om at ”En hær marcherer på sin 
mave” viser, at han var opmærksom på, at det kræver god mad, når der skal udkæmpes store slag. 
Napoleon har desuden en andel i, at vi begynder at udvikle og producere sukker fra roer, da han, som
et af sine strategiske træk, forhindrede skibe fra oversøiske lande i at losse varer fra kolonierne i 
europæiske havne.  

2020 blev også året, hvor vi lærte Covid-19 at kende. En samfundskrise, hvor samfundet lukkede ned. 
Blandt meget andet har det betydet at, 27% af danskerne har brugt mere tid på madlavning end nor-
malt. Og samtidig har 34% af børnefamilierne oftere lavet mad sammen med børnene under nedluknin-
gen. Find linket til Madkulturens undersøgelse om danskernes mad- og måltidsvaner under Covid-19- 
krisen i litteraturlisten. 
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Således har der siden Napoleons tid været mange kriser, der har påvirket vores fødevareudbud. Hvor 
der tidligere, og særligt i krisetider, var mangel på bestemte fødevarer, er der i dag, i den vestlige verden, 
overflod af fødevarer, som vi skal forholde os til for at kunne løse de kriser, vi står overfor i dag. 

Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne stifter bekendtskab med kriser, der har påvirket vores 
madkultur og den tids innovative og kreative løsninger for sammen at udvikle retter, der adresserer nuti-
dige kriser. Undervisningsforløbet er bygget op omkring tre temaer: 

Tema 1: En hær marcherer på sin mave! Fra Napoleon d. 1. til 1864.  
Tema 2: Uden mad og drikke duer helten ikke! Verdenskrigene.   
Tema 3: Eksperimentér med maden i krig og krisetider.   
 
Som indledning til hvert tema i lærervejledningen finder du en oversigt med forslag til, hvilke Fælles Mål, 
mål for undervisningen og tegn på læring, du kan arbejde med. Husk at skemaerne under hvert tema 
blot er forslag, som du kan justere alt efter hvilke elever, du underviser og hvor lang tid, du har til rådig-
hed. 
 
Herefter finder du en gennemgang af de enkelte undervisningsgange og forslag til, hvordan undervis-
ningen kan tilrettelægges. Lærervejledningens sidste del indeholder grundviden til dig som lærer med 
udvalgte historiske nedslag, der har haft en revolutionerende betydning for vores madkultur.  
 
Bagerst i materialet finder du elevopgaver opdelt i temaer. Hvert tema består af en introduktionstekst til 
temaet og to workshops med tilhørende opgaver. Denne del kan udskrives og udleveres til eleverne eller 
bruges digitalt via www.madkamp.nu/undervisningsmaterialer
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TEMA 1

EN HÆR MARCHERER PÅ SIN MAVE! 
FRA NAPOLEON D. 1. TIL 1864 

FÆLLES MÅL

MÅLTID OG 
MADKULTUR  

Eleven kan fortolke måltider 

med forståelse for værdier, 

kultur og levevilkår.   

 

MADLAVNING  
Eleven kan anvende 

madlavningsteknikker og 

omsætte idéer i madlavnin-

gen.  

MAD OG SUNDHED  

Eleven kan træffe begrund-

ede madvalg i forhold til 

sundhed.  

MÅLTIDSKULTUR  
 
MÅLTIDSKOMPOSITION  
 
 

GRUNDMETODER OG 
MADTEKNIKKER  

HYGIEJNE

1) Eleven kan beskrive,

 hvordan man tilberedte  

 og spiste mad på 

 slagmarken i 1800-tallet.  

2) Eleven kan forklare, 

 hvad feltrationer er, og   

 hvad de kan indeholde. 

 

3) Eleven kan fremstille 

 kager til en særlig 

 begivenhed.  

 

4) Eleven kan beskrive, 

 hvordan konserves blev   

 opfundet og brugt under   

 Napoleonskrigene. 

Eleven nævner eksempler på 

fødevarer fra tidsperioden.  

  

Eleven giver eksempler på 

forskellige tilberednings-

metoder typisk for tiden.  

  

Eleven forklarer, hvordan 

man spiste på slagmarken 

og hvorfor.  

Eleven nævner eksempler 

på, hvad en feltration kan 

indeholde.   

  

Eleven forklarer, hvad en 

feltration er.   

  

Eleven forklarer og vurderer 

feltrationernes indhold.  

Eleven nævner kager til 

særlige begivenheder.  

 

Eleven forklarer, hvad 

Sønderjysk kaffebord er.    

 

Eleven fremstiller 

signatursmåkager til 

en særlig begivenhed.  

Eleven nævner forskellige 

typer af konserverede 

fødevarer eller retter.   

  

Eleven forklarer, hvad kon-

servering betyder.   

 

Eleven forklarer, hvorfor vi 

konserverer ud fra mikroor-

ganismers vækstbetingelser.   

KOMPETENCE-
OMRÅDE OG -MÅL

FÆRDIGHEDS- OG 
VIDENSOMRÅDE

MÅL FOR UNDER-
VISNINGEN

TEGN PÅ LÆRING
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INTRODUKTION TIL MADKULTUREN UNDER NAPLEONSKRIGE   

VARIGHED 2-3 LEKTIONER 

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

MATERIALER
- Indkøb af beef jerky og et bredt udvalg af grønsager til pickles samt øvrige ingredienser i opskriften.   
- Computer eller tablet til at løse opgaverne.  
- Mobiltelefon, kamera eller tablet til at tage billeder. 

ELEVOPGAVER
Opgave 1: Undersøg dåsemad – hvornår er det opfundet? 
Opgave 2: Fremstil dit eget konserverede produkt 

TIPS & TRICKS 
Når du vil medbringe en klasse til et supermarked eller en anden åben skoleaktivitet, fx et museum eller 
et lignende besøg, er det væsentligt at gøre sig nogle overvejelser over, hvordan besøget skal struktu-
reres. Først og fremmest er det nødvendigt at lave en aftale med fx butiksbestyreren om at komme på 
besøg. Det er desuden vigtigt, at eleverne er opmærksomme på det kulturelle kodeks for opførsel i fx 
supermarkedet, og at de er godt klædt på til besøget, så de ved, hvad de skal undersøge, når de ankom-
mer. Det vil sige, at opgaverne, de skal arbejde med, skal præsenteres inden, så eleverne har mulighed 
for at stille spørgsmål. Det kan besværliggøre besøget, hvis eleverne er usikre på, hvordan de løser 
opgaverne eller hvad de skal undersøge.  

Inddel eleverne i grupper på forhånd og aftal et samlingssted og tidspunkt, så alle elever ved, hvornår I 
skal mødes efterfølgende. Hvis eleverne skal tage billeder i supermarkedet, er det vigtigt, at du har søgt 
tilladelse hos fx butiksbestyreren inden besøget.

WORKSHOP 1 / NAPOLEONS KONSERVES  

 

Præsentér årets tema 
ved at læse teksten 
‘Introduktion til Krig i 
Køkkenet’ 
sammen med eleverne.  

Smag derefter evt. på 
indkøbt beef jerky (tørret 
kød), så eleverne kan få 
en æstetisk og autentisk 
oplevelse med et eksem-
pel fra en feltration.  

Fortæl eleverne om 
Madkundskabsfestivalen 
og DM i Madkundskab og 
drøft med dem, om de har 
lyst til at deltage. 

Læs mere om 
festivalerne og DM på:
www.madkamp.nu  

Læs teksten under 
workshop 1 ‘Napoleons 
konserves’.   

Introducér og drøft målene 
for tema 1 om Napoleon 
og krigen i 1864.  

Lav opgave 1 
’Undersøg dåse-
mad – hvornår blev 
det opfundet?’, 
hvor eleverne skal 
undersøge og kate-
gorisere forskellige 
typer af konserves.

Læs introduktionsteksten 
til tema 1, hvor der er 
fokus på Napoleon og 
konserves. Det kan gøres 
som fælles gennemgang 
på klassen eller i grupper. 
Brug fx en CL-struktur.  

5 6

1 2 3

Lav opgave 2 ‘Fremstil 
dit eget konserverede 
produkt’, hvor 
eleverne skal lære 
om konserver-
ingsmetoder og 
mikroorganismers 
vækstbetingelser.  

Opsamling og foreløbig 
evaluering på klassen.  

7

8

4
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INTRODUKTION TIL FELTRATIONER OG SLAGMARKEN I 1864 OG 
DET SØNDERJYSKE KAFFEBORD 

VARIGHED 2-3 LEKTIONER

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

MATERIALER
- Indkøb af basisvarer til småkager.  
- Mobiltelefon, kamera eller tablet til at tage billeder.  

ELEVOPGAVER
Opgave 1: Uden Øl og Mad er Helten ingenting  
Opgave 2: Sønderjysk kaffebord  

WORKSHOP 2 / ’MALLEBROK ER DØD I KRIGEN I 1864…’ 

Gennemgå de små 
historiske tekster:  

Krigen i 1864 
Feltrationer 
Madam Mangor 
Sønderjysk kaffebord   

1) Hvad ved I nu om 
 feltrationer?  

2) Hvordan fik man 
 maden til at holde sig 
 på slagmarken? 

3) Hvilke konserverings- 
 metoder kan 
 anvendes til at 
 fremstille feltrationer?  

4) Hvilken rolle spiller  
 mad i krig og krise?  
 Hvorfor? 

TIPS & TRICKS
Se fx filmklip fra DR’s dramaserie ’1864’ eller 
dokumentarserien ’Grænseland – Det tabte land’. 
Afsnit 1 og 2.  

Læs mere om sønderjysk kaffebord her:

www.smagforlivet.dk
www.graenseforeningen.dk

Introducér opgave 1 
‘Uden Øl og Mad er Helten 
ingen Ting’. Diskutér 
spørgsmålene i opgaven 
med eleverne samlet på 
klassen. Vis fx de offi-
cielle kostråd, og tal med 
eleverne om, hvorfor det 
var essentielt, at soldater-
ne fik en energitæt kost i 
1864. Drøft også hvordan 
en feltration kunne se ud i 
dag, og vurdér hvorfor.   

5) Hvorfor fik sønderjysk  
 kaffebord en særlig 
 betydning efter 
 krigen? 

6) Hvilken rolle spiller 
 mad for fællesskaber?  

Introducér opgave 2 
’Sønderjysk kaffebord’. 
Grupperne skal fremstille 
deres egen signatursmå-
kage til et Sønderjysk 
kaffebord. Tal med dem 
om, hvad en signaturkage 
er, og hvordan mad kan 
være fællesskabende og 
identitetsskabende.   

Opsamling og evaluering 
på tema 1.  

Brug evt. hjælpespørgs-
målene i skridt 5 og 6 til 
en evaluerende klasse-
samtale. 

1

5 6

2 3

44
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MÅLTID OG 
MADKULTUR  

Eleven kan fortolke måltider 

med forståelse for værdier, 

kultur og levevilkår.   

 

 

 

 

 

FØDEVAREBEVIDSTHED 
Eleven kan træffe begrund-

ede madvalg i forhold til 

kvalitet, smag og bæredyg-

tighed. 

MADLAVNING 
Eleven kan anvende 

madlavningsteknikker 

og omsætte idéer i 

madlavningen 

MÅLTIDETS 
KOMPOSTION 
 
MÅLTIDSKULTUR  
 
 
 
 
 
 
 

KVALITETSFORSTÅELSE 
OG MADFORBRUG  

GRUNDMETODER 
OG MADTEKNIK  
 
SMAG OG TILSMAGNING  

1) Eleven kan undersøge, 

 hvordan de to 

 verdenskrige har 

 påvirket vores madkultur.   

 

 

 

 

 

 

 

2) Eleven kan forklare, 

 hvordan teknologisk   

 udvikling har påvirket   

 fødevareproduktionen 

 i krig og krisetid.   

  

3) Eleven kan 

 eksperimentere med 

 at udvikle sit eget   

 konservesprodukt.  

Eleven giver eksempler 

på populære retter under 

krigene.  

  

Eleven beskriver betydnin-

gen af rationering under 

krigene.  

 

Eleven forklarer tidstypiske 

træk på mad- og måltidsom-

rådet under de to verden-

skrige.  

 

Eleven giver eksempler på, 

hvordan teknologi har påvir-

ket vores madproduktion.  

  

Eleven fortæller om be-

tydningen af teknologien i 

fødevareproduktionen.   

  

Eleven forklarer teknologiens 

betydning for madforbrug.  

Eleven deltager aktivt i 

en brainstorm omkring 

udvikling af eget konserves-

produkt.  

  

Eleven udvælger ingrediens-

er til eget konservesprodukt.  

 

Eleven foretager begrund-

ede fødevarevalg i forhold til 

eget konservesprodukt. 

KOMPETENCE-
OMRÅDE OG -MÅL

FÆRDIGHEDS- OG 
VIDENSOMRÅDE

MÅL FOR UNDER-
VISNINGEN

TEGN PÅ LÆRING

TEMA 2

UDEN MAD OG DRIKKE DUER HELTEN IKKE! 
VERDENSKRIGENE 

FÆLLES MÅL
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INTRODUKTION TIL RATIONERING UNDER VERDENSKRIGENE, 
MIKKEL HINDHEDE & GULLASCHBARONER 

VARIGHED 2-3 LEKTIONER

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

MATERIALER
- Indkøb af ingredienser til ærtesupper, papir og farver 
 til udformning af mærkat.  
- Mobiltelefon, kamera eller tablet til at tage billeder. 
 
ELEVOPGAVER 
Opgave 1: Den gode Gullaschbaron   
Opgave 2: Præsentér dit konservesprodukt  

WORKSHOP 3 / 1. VERDENSKRIG

Gennemgå og drøft 
målene for tema 2 med 
eleverne. 

Læs 
introduktionsteksterne:  

De to store krige 
1. Verdenskrig 
Rationeringskort 
og sankekort 
Mikkel Hindhede  
Gullaschbaroner 

Tal med eleverne om de 
tendenser, der gør sig 
gældende i perioden. 
Fx det øgede fokus på 
sundhed og ernæring, an-
delsbevægelsens fødsel 
og udfordringerne med 
fødevaremangel.   

Lav opgave 1 ‘Den gode 
Gullaschbaron’. Her skal 
eleverne designe og frem-
stille deres eget forslag 
til et konservesprodukt. 
Præsentér grundopskrif-
ten, og facilitér en samtale 
om, hvad suppen kan 
indeholde og opfordr 
eleverne til at overveje 
flere parametre fx smag, 
tekstur, ernæring, æstetisk 
udtryk mv.  

1 2 3 4

TIPS & TRICKS
Besøg evt. Mosede Fort i Greve, 

som er et museum med fokus på 
1. Verdenskrig i DK, eller søg viden 

og inspiration på hjemmesiden: 
https://www.mosedefort.dk/

Introducér opgave 2 
‘Præsentér dit konserves-
produkt’. Læs spørg-
smålene i fællesskab på 
klassen. Lad eleverne lave 
hver deres miniudstilling 
med produktet og skrift-
lige/visuelle overvejelser.  

Opsamling og evaluering 
foregår ved at sammen-
ligne klassens supper. Du 
kan evt. hjælpe eleverne 
med at udarbejde et 
vurderingsskema eller 
nogle kriterier, som de 
kan vurdere supperne 
ud fra. Kriterierne kan fx 
være smag, konsistens, 
udseende, duft eller 
lignende. 

5 6
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INTRODUKTION TIL RATIONERING, 
ERSTATNINGSPRODUKTER & KIRSTEN HÜTTEMEIER  

VARIGHED 2-3 LEKTIONER

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

MATERIALER
-  Indkøb af ingredienser til selleribøf.  
-  Mobiltelefon, kamera eller tablet til at tage billeder. 
 
Elevopgaver 
Opgave 1: 
Rationeringstidens helte  

Opgave 2:  
En god bøf…af selleri!   

WORKSHOP 4 / 2. VERDENSKRIG   

Læs teksterne: 

2. Verdenskrig 
Rationeringen 
Innovative erstatninger 
Kirsten Hüttemeier  

Tal med eleverne om de 
tendenser, der gør sig 
gældende i perioden. 
Fx det øgede fokus på 
at udnytte fødevarerne 
optimalt, fremstilling af 
erstatningsprodukter 
og Kirsten Hüttemeiers 
inspiration til husmoderen 
i en trængt tid.    

Læs opgave 1 ‘Ratione-
ringstidens helte’, der 
handler om husmoderens 
rolle under krigen. Facilitér 
en samtale om de udfor-
dringer og løsningsmo-
deller, der var i tiden. Lad 
derefter eleverne i grupper 
diskutere nutidens 
udfordringer og hvilke 
kompetencer en nutidig 
rationeringshelt skal have. 
Kender de fx nogen? Et ek-
sempel kunne være Selina 
Juul, der har sat fokus på 
madspild.   

Lav opgave 2 
‘En god bøf…af selleri!’. 
Eleverne skal samarbejde 
om opgaven i par. De skal 
tilberede og spise en sel-
leribøf for at blive inspire-
ret til at tænke i alternati-
ver til kødet i måltidet med 
fokus på rationeringen af 
kød under 2. Verdenskrig. 
Det kan være nærliggende 
også at drage en parallel 
til nutidens klimadebat og 
kødets klimaaftryk.  

1 2 3 4

Introducér opgave 2 
‘Præsentér dit konserves-
produkt’. Læs spørgsmåle-
ne i fællesskab på klassen. 
Lad eleverne lave hver 
deres miniudstilling med 
produktet og skriftlige/
visuelle overvejelser.  

Opsamling og evaluering 
på tema 2. 
Brug evt. hjælpespørgs-
målene i skridt 7 og 8 til 
en evaluerende klasse-
samtale. 

5 6

1) Hvad ved I nu om 
 fødevaretilgænge-
 lighed, måltider og  
 madkultur under de to  
 verdenskrige?  

2) Hvad ved I nu om  
 innovative 
 madløsninger under  
 krigene?  

3) Hvad ville der ske, 
 hvis Gullasch-
 baronerne
 levede i dag? 

4)  Hvorfor havde 
 husmoderen en vigtig 
 rolle under krigene?  

5)  Hvilken rolle spiller  
 kødet i vores madkultur  
 i dag?  

6)  Hvilke krisetider kender  
 I til, der påvirker vores  
 måltider og madkultur?  

7 8

Se eksempler på 
erstatningsprodukter 

under besættelsen her:  
www.nordmus.dk 

TIPS & TRICKS
Se DR skole for filmklip om rationerings-
mærker underbesættelsen
www.dr.dk/skole
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TEMA 3

EKSPERIMENTÉR MED MADEN 
I KRIG OG KRISETIDER   

FÆLLES MÅL

MADLAVNING                    
Eleven kan anvende madlav-

ningsteknikker og omsætte 

idéer i madlavningen

MADLAVNINGENS MÅL 
OG STRUKTUR 

1) Eleven kan anvende 

 sin viden om og 

 færdigheder med mad 

 i krig og krisetider til 

 at udvikle nye produkter   

 eller retter.  

Eleven tilbereder et produkt 

ud fra forskellige grund-

metoder.  

  

Eleven anvender sin viden 

om krig og krisetider til at 

udvikle nye produkter eller 

retter. 

  

Eleven udvikler på bag-

grund af eksperimenter nye 

opskrifter på retter, under 

hensyntagen til smag, konsi-

stens og æstetisk udtryk.

KOMPETENCE-
OMRÅDE OG -MÅL

FÆRDIGHEDS- OG 
VIDENSOMRÅDE

MÅL FOR UNDER-
VISNINGEN

TEGN PÅ LÆRING
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EKSPERIMENTÉR OG DOKUMENTÉR  

VARIGHED 2-3 LEKTIONER

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

MATERIALER
- Indkøb af ingredienser til fars. Herunder enkelte typer af hakket kød og forskellige vegetabilske 
 produkter, der kan anvendes til frikadeller fx linser, kikærter, bønner, ærter, kartofler og rodfrugter.
-  Computere, tablets, kamera og telefon til at dokumentere proces og produkt/ret.   
 
ELEVOPGAVER 
Opgave 1: Fremtidsdeller! 
Opgave 2: Udvikling af produkt/ret og dokumentation af processen  

WORKSHOP 5 / EKSPERIMENTÉR OG DOKUMENTÉR

Introducér eleverne til 
målene for temaet.  

Gennemgå teksten 
‘Krig i Køkkenet!’, så 
eleverne bliver opmærk-
somme på de faser, 
man skal igennem for at 
arbejde innovativt med 
udvikling af nye retter.   

Lav opgave 1 
‘Fremtidsdeller!’. 
Det er en introducerende 
opgave, der skal motivere 
eleverne til at eksperimen-
tere og tænke kreativt 
og innovativt.  

Lav opgave 2 
‘Udvikling af produkt/
ret og dokumentation af 
processen’. Det er vigtigt 
at stilladsere eleverne 
gennem den innovative 
proces og stille spørgsmål 
og vejlede i relation til den 
tilegnede viden om ‘Krig i 
Køkkenet’. 

1 2 3 4

Lad eleverne 
eksperimentere under 
din vejledning og vis 
dem skemaet på s. 42-43, 
som de kan bruge til at 
dokumenteres deres 
proces. 

5
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PRÆSENTATION AF PRODUKT/RET 

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

MATERIALER
- Ansøgningsskema til deltagelse i DM i madkundskab. 
 
ELEVOPGAVER 
Opgave 1: Diskutér hvordan jeres produkt/ret skal formidles 
Opgave 2: Præsentation af produkt/ret  

WORKSHOP 6 / FORMIDLING 

Tilmeld jer 
madkundskabsfesti-
valen i jeres region på 
www.madkamp.nu/
madkundskabsfesti-
valer

Udfyld ansøgnings-
skemaet til deltagelse 
i DM i madkundskab 
sammen med eleverne. 

Skemaet kan findes på 
www.madkamp.nu/
dm-i-madkundskab.   

Evaluér forløbet i 
fællesskab. 

1 2 3
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Herunder finder du overvejelser over undervisningens organisering i forhold til emnets bredde samt 
teori, der knytter sig til plakatens og materialets historiske nedslag.  

KRIGENE SET GENNEM DANSKERNES ØJNE 
I materialet er perspektivet på krigene hovedsageligt anskuet med den almindelige danskers øjne. 
Det vil sige, at der er fokus på krigens udfordringer og konsekvenser for den danske befolkning generelt 
i forhold til mad og fødevareforsyninger.  

Danmark deltog ikke aktivt i Napoleonskrigene, men Napoleon er medtaget i materialet, da han havde 
et særligt fokus på madens betydning for soldaternes kampdygtighed og dermed succesfuld krigsførel-
se. Napoleon var desuden optaget af at udvikle en metode til at forlænge madens holdbarhed, så han 
netop kunne have større maddepoter tæt på feltkøkkenet i frontlinjen. På den måde var der forsynings-
sikkerhed. Derfor udskrev han en storslået konkurrence med målet at udvikle nye alternative opbeva-
ringsmetoder.  

Således er Napoleon interessant, da han medvirkede til udviklingen af mad på konservesdåser og i 
princippet lancerede en innovationskonkurrence, der ligner DM i madkundskab.  

TVÆRFAGLIGHED  
Materialet beskæftiger sig med fagligt tunge områder, der i princippet fortjener hvert sit større forløb. Vi 
har udvalgt relevante historiske nedslag for at illustrere madens betydning i krig og krisetider. Men i den 
proces, er der også fravalgt vigtige historiske begivenheder, der for flere elever kunne være spænden-
de at dykke ned i. Derfor anbefaler vi også at etablere et tværfagligt samarbejde med historielæreren. 
Det vil kunne tilføre områderne interessante og nye vinkler, der bidrager til større indsigt i og sammen-
hængsforståelse for begivenheder i perioderne.   

Hvis materialet anvendes i valgfagsundervisningen, vil samfundsfagslæreren også kunne bidrage 
med indsigt i politiske, strategiske og samfundsmæssige forhold i perioderne, der har haft betydning for 
demokratiske idealer.   

HISTORISKE OG POLITISKE OVERVEJELSER 
Krig og krise vedrører altid politiske perspektiver, da konflikterne opstår på baggrund af uoverensstem-
melser mellem mennesker, befolkningsgrupper eller stater. Der er altid vindere og tabere og derfor også 
forskellige forståelser af og forklaringer på problemerne.   

Materialet har ikke adresseret de politiske perspektiver i krigen, men har holdt fokus på historierne om 
mad, måltider og madkultur i krig og krisetid.  

KRIG OG KRISE MOD NUTID OG FREMTID 
Der er flere bevæggrunde for at udarbejde dette materiale om ‘Krig i Køkkenet!’. Først og fremmest er 
der en aktualitet ud fra et historisk perspektiv, da vi i indeværende år fejrer 100-året for Genforeningen i 
Sønderjylland, og samtidig er det 75 år siden, at 2. Verdenskrig sluttede. 

GRUNDVIDEN TIL LÆREREN
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Derudover viser historien, at det er i krig og krisetid, at en banebrydende og innovativ udvikling finder 
sted.  

Sidst men ikke mindst står vi også over for forskellige kriser i nutiden. Vi oplever klimaforandringer, der 
kræver innovative løsninger for at sikre, at vi kan ”(..) opfylde nuværende behov uden at bringe fremtidi-
ge generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare” (Brundtlandrapporten, 1987). Altså bære-
dygtige løsninger.  

NEDSLAG I HISTORIEN 
Herunder beskrives en række udvalgte historiske begivenheder, der har haft en indflydel-
se på vores mad- og måltidskultur.  
 

NAPOLEONSKRIGENE OMKRING 1800-TALLET 
Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) var en stor fransk krigsstrateg. Han ledede og vandt 
flere store slag bl.a. mod englænderne, østrigerne og russerne. Det førte til, at han i 1804 
lod sig udråbe til Kejser Napoleon den 1. Han var kejser fra 1804-1814 og igen nogle 
få måneder fra marts til juni i 1815. Napoleon endte dog med at tabe stort i slaget ved 
Waterloo.” At møde sit Waterloo” er et udtryk, der kan bruges, når man vil understrege et 
virkelig stort nederlag. 

I 1806 indførte Napoleon Fastlandsspærringen. Det vil sige, at han forhindrede skibe 
i at komme frem med forsyninger fra oversøiske lande til europæiske havne. Omkring 
1800-tallet var sukker blevet en udbredt råvare blandt europæere. Sukkeret blev produ-
ceret fra sukkerrør på bl.a. De vestindiske øer og sejlet til Europa. Fastlandsspærringen 
afskar skibene fra at losse kolonialvarer fra kolonierne – herunder sukker. Det satte gang 
i udviklingen af sukker fra sukkerroer. Især i det centrale Europa, men også i Napoleons 
eget land Frankrig. I Danmark opstår de første sukkerfabrikker i starten af 1870´erne. Dels 
på Fyn og dels på Lolland. I dag er der i Danmark to roesukkerfabrikker tilbage; i Nakskov 
og i Nykøbing F.  

GRUNDLOVEN 1849  
Danmarks Riges Grundlov indføres den 5. juni 1849 og bliver underskrevet af Frederik d. 7. Det er et op-
gør med kongen som enevældig og en indførelse af en mere demokratisk styreform. Styreformen mun-
dede ud i etableringen af Rigsdagen, som bestod af to kamre: Folketinget og Landstinget. Borgeren får 
stemmeret til Folketinget. Borgeren defineres på denne tid som: ”….alle uberygtede mænd over 30 med 
egen husstand, der ikke modtager eller har modtaget fattigunderstøttelse. Landstinget var reserveret til 
økonomisk velbjergede mænd. De ”5 F’er”, fruentimmere, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige, fik ikke 
stemmeret. Så selv om vi taler om indførelse af demokratisk styreform i 1849, var det kun omkring 15% 
af befolkningen, der reelt havde ret til at stemme.  
  

KRIGEN I 1864 
En del af kimen til krigen i 1864 bliver lagt i Treårskrigen fra 1848 
– 1850. Det drejer sig om konflikter mellem Danmark og hertug-
dømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, som Danmark dog 
mente at være kommet sejrrigt ud af, dog kun med stormagternes 
hjælp. Politiske intriger og forsøg på at spille hertugdømmer-
ne ud mod hinanden fører til Treårskrigen. Pres fra europæiske 
stormagter fx Rusland og Frankrig betyder, at krigen stoppes, og 
der indgås en aftale om, at Slesvig og Holsten fortsætter med at 
tilhøre den danske krone som delvist selvstændige enheder. De 
efterfølgende år er præget af konflikter i området. Men da danske 
politikere i 1863 forsøger at udnytte den politiske uro mellem de 
tyske stater til at knytte tætte bånd til Slesvig (dansk/tyskrelateret) 
på bekostning af Holsten (tyskrelateret), ulmer oprøret. 

Otto von Bismarcks hær rykker ind i Holsten og truer Danmark 
med også at indtage Slesvig, hvis danskerne ikke overholder 
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indgåede aftaler. Danmark satser på hjælp fra englænderne samt at europæiske storstater som Frank-
rig og Rusland igen vil sætte Preussen på plads. Det sker ikke, og krigen begynder den 1. februar 1864. 
Krigen ender med, at Danmark taber stort og mister Slesvig, Holsten og Lauenborg samt den sydlige del 
af Jylland helt op til Kongeåen.  
  

1. VERDENSKRIG 1914 – 1918 
1. Verdenskrig sættes i gang af to mord. Tronarvingen til det Østrig-ungarske rige 
Franz Ferdinand og hans hustru bliver skudt under et besøg i Sarajevo. I begyn-
delsen af 1900-tallet indgår de førende europæiske lande alliancer på kryds 
og tværs, og man kan ligefrem læse flere steder, at der var ”..en tørst efter krig…”. 
Mordene skulle hævnes, og 1. Verdenskrig var i gang. Østrig-Ungarn lagde an-
svaret for mordet på Serbien. Rusland var allierede med serberne – tyskerne med 
Østrig-Ungarn. Den krig man troede kun ville vare i få måneder, blev til en frygtelig 
skyttegravskrig, der varede i fire år og med store mennesketab.  
  

KVINDERNE FÅR STEMMERET TIL RIGSDAGEN 1915 
I 1915 får kvinderne i Danmark stemmeret. En ret kvindesagsforkæmpere havde 
kæmpet for i mange år. 
Selvom stemmeretten var besluttet i det politiske system, var det kongen, Christian 
den 9., der skulle modtage repræsentanter for de nye stemmeberettigede, kvin-

derne, da den officielle del af beslutningen skulle markeres. Kongen var ikke specielt imponeret. Da en 
af kvinderne sagde: ”Deres majestæt, det er den lykkeligste dag i mit liv”, svarede kongen: ”Jeg synes nu 
hellere, De skulle gå hjem og lave kaffe til Deres mand”.  

2. VERDENSKRIG I DK 1940 - 1945 
Hitlers drømme om Lebensraum – Tyskland som en stormagt starter 
2. Verdenskrig med den tyske invasion af Polen i 1939. 1930´erne var 
præget af økonomisk krise i hele verden og i skyggen af den, opruster 
Hitler, og gør klar til at realisere sin drøm om et 1000-års rige. 
2. Verdenskrig involverede 30 lande og 100 millioner mennesker og ko-
stede enorme mennesketab. Efter 2. Verdenskrigs afslutning etableres 
FN i oktober 1945, som i dag består af 193 stater. FN har blandt meget 
andet til formål at sikre fred og fremme samarbejdet mellem stater i 
verden. 

OLIEKRISEN 1973
Som et led i at svække Israel i den femte arabisk-israelske krig satte de arabiske lande oliepriserne op. 
Da Danmarks energiforbrug bestod af 90% olie i 1973, påvirkede det Danmark i høj grad. Og det betød, 

at man bl.a. ikke måtte køre i bil om søndagen. Man måtte skrue ned for varmen og også 
være kreativ i køkkenet, hvor man skulle spare på brugen af komfuret og andre elektriske 
apparater for at få budgettet til at strække. 

KOGALSKAB 1986 
Kogalskab er en sygdom, der bl.a. forekommer blandt kvæg. 
Den blev første gang diagnosticeret i 1986 i Storbritannien 
og var opstået som følge af, at man begyndte at fodre køerne 
med kraftfoder bestående af bl.a. benmel fra døde køer og får. 
Det påvirkede køernes hjerne og centralnervesystem, og over 
180.000 kvæg måtte lade livet i Storbritannien, mens kun 15 

tilfælde blev konstateret i Danmark. Hvis mennesker spiser oksekød fra en 
ko, der har kogalskab, risikerer man at få hjernesygdommen 
Creutzfeldt-Jakob, og det var også tilfældet i Storbritannien, hvor 48 menne-
sker døde som følge heraf. 
Det førte i 1996 til et EU-forbud om eksport af britisk oksekød, som blev op-
hævet igen i 2006. 

 

Se evt. klip fra Tv-serien 
Matadors afsnit 18: Hr. Stein 
og 19: Handel og vandel, der 

foregår under besættelsen. 
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FRANSKE ATOMPRØVESPRÆNGNINGER 1995
I perioden 1966-1995 gennemførte Frankrig en række atomprøvesprængninger i Stillehavet nær øen 
Moruroa. Det førte bl.a. til en dansk boykot af franske varer, hvor de franske vineksportører tabte salg 
af vin til Danmark på omkring 100 millioner kroner. Det åbnede op for et marked for vin fra andre lande 
som bl.a. Chile og Argentina. Og det er et eksempel på, at vores adfærd som forbrugere kan være med til 
at ændre udbuddet af fødevarer. 

STORKONFLIKTEN 1998
I 1998 opstod der strejke blandt 450.000 privatansatte i halen på overens-
komstforhandlingerne, da lønmodtagernes ønske om en sjette ferieuge blev 
afvist. Det betød 11 dages nedlæggelse af arbejdet, hvor aviser ikke udkom og 
fødevarer ikke kunne komme frem til butikkerne. Det resulterede i, at befolknin-
gen begyndte at hamstre bl.a. gær i frygt for at komme til at mangle brød. 
Regeringen foretog et lovindgreb, der stoppede strejken, og i overenskomst-
forhandlingerne i 2000 blev den sjette ferieuge en realitet. 

MUND OG KLOVSYGE I UK 2001 
I 2001 var der et stort udbrud af mund og klovsyge i Storbritannien. Virusinfektionen 
rammer bl.a. kvæg, grise, får, geder og råvildt. Det vil sige dyr med klove. Sygdommen 
er ikke farlig for mennesker, men den er ekstrem smitsom og medførte, ved det store ud-
brud i Storbritannien, at mange millioner dyr blev slået ned pga. sygdom i besætninger-
ne. Også andre europæiske lande, der havde modtaget levende dyr fra Storbritannien, 
valgte at destruere besætningerne for at undgå spredning. Storbritannien led et stort 
økonomisk tab grundet manglende eksport, og samtidig var kød ikke nær så tilgænge-
ligt i landet i perioden. Ca. et år senere blev landet erklæret fri for sygdommen.   

MUHAMMED-KRISEN 2005 
Jyllands-Posten udgav d. 30. september 2005 en artikel om Islam, islami-
stiske ledere, demokrati og ytringsfrihed. Tilhørende artiklen var trykt 12 
karikaturtegninger af profeten Muhammed. Afbildningerne vakte harme i 
det muslimske samfund i Mellemøsten, og tegningerne blev årsagen til en 
af Danmarks største politiske kriser i nyere tid. Krisen udløste en handels-
boykot af danske fødevarer, hvilket medførte tab af arbejdspladser her-
hjemme. Det var særligt mejerigiganten Arla, der led store tab i forbindelse 
med krisen, da de havde en stor eksport til Mellemøsten.  

COVID-19 KRISEN 2020 
D. 11. marts 2020 gik statsminister Mette Frederiksen på 
åben skærm og fortalte hele befolkningen, at Danmark 
i løbet af de næste dage ville lukke ned som følge af den 
verserende Corona pandemi. Trods forsikringer fra stats-
ministeren om, at Danmark ikke ville løbe tør for fødevarer 
og en samtidig opfordring til at vise samfundssind og ikke 
hamstre, opstod der alligevel en uro, der fik folk til at købe 
stort ind af fx kolonialvarer, gær, mælk og kød i de første 
dage. Der har dog ikke været decideret fødevaremangel 
under Corona, men pandemien har medført, at flere menne-
sker har lavet mad hjemme, og i særlig grad prøvet kræf-
ter med bagning. Folk har været nervøse for at handle og 
buffetserveringer samt bland-selv-slik har været lukket ned. 
Desuden har restauranter været økonomisk hårdt pressede 
i perioden med nedlukning.  
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I krig og krise er der altid stort fokus på mad. Dels fordi nogle fødevarer bliver sværere at skaffe. 
Det vil sige, at de bliver en mangelvare. Og dels fordi det kan være vanskeligt at opbevare og tilberede 
maden på slagmarken.  
 
Når et land er i krig, påvirker det hele samfundet. Det kan for eksempel betyde, at produktionen af 
fødevarer går i stå, og derfor vil der være færre varer tilgængelige til befolkningen. Mange lande er også 
afhængige af import fra andre lande. Hvis man er i krig, kan det være vanskeligt at handle med andre 
lande, og det betyder også færre varer på hylderne i butikkerne. Historisk set har Danmark senest oplev-
et en sådan udfordring under 2. Verdenskrig.  

KRISETIDER  
Men det behøver ikke kun at være krig, der påvirker vores fødevareudbud. Det kan også være krisetider. 
En krisetid er, når samfundet står over for en fælles udfordring. Vi har i Danmark oplevet mange 
krisetider igennem tiden. Nogle kriser har været udløst af sygdomme, der rammer befolkningen bredt. 
De kaldes epidemier. Pest og kolera hærgede i Europa i en periode på over 400 år. Det første store ud-
brud kom omkring 1350 i Danmark. Det medførte sult og hungersnød. Vi har også senere været plaget 
af polio, kobber, tuberkulose og AIDS og ikke mindst den aktuelle Covid-19-pandemi. Situationer som 
disse har påvirket madkulturen på forskellige vis, bl.a. ved en frygt for smitte gennem mad og indtagelse 
af fælles måltider. 
 
Covid-19-krisen påvirkede i de første dage efter nedlukningen af landet også vores fødevareudbud.  
Flere mennesker begyndte at købe stort ind. Man kalder det hamstring. Det betyder, at man handler 
ekstra mange fødevarer, da man er bange for, at samfundet pludselig ikke har nok fødevarer til alle. Det 
er ofte basisvarer, der bliver hamstret. Altså fødevarer vi anvender på daglig basis. Det kan være kon-
serves, gær, brød og mælkeprodukter.   
 

Andre kriser har været udløst af finansielle udfordringer eller 
konflikter. Eksempelvis på arbejdsmarkedet, aktiemarkedet eller 
i forbindelse med forsyningsudfordringer. Der har fx været en 
oliekrise i 1970’erne, en storkonflikt i 1998 og en finanskrise i både 
1986 (Danmark) og 2007 (verden). Se plakaten ”Krig i Køkkenet!”, 
der viser en tidslinje over kriser, der har påvirket madkulturen.  

Alle krigene og kriserne har på den ene eller anden måde haft en 
betydning for vores måde at forbruge fødevarerne på og i flere 
tilfælde desuden også på vores mad- og måltidskultur.  
 
Men det er også i krig og krise, at vi som mennesker har været tvun-
get til at tænke anderledes og kreativt. Flere af de opfindelser, vi 
anvender i køkkenet i dag, har deres oprindelse i en krig eller krise. 
Tag bare dit bestik, der er lavet af rustfri stål. Under 1. Verdenskrig 
fandt man ud af at tilsætte krom til jern for at udvikle rustfrit stål. 
Man ville undgå, at våben og hospitalsudstyr rustede i slagmarken. 
Det har krævet mange forsøg og en innovativ tilgang.   

Kilde: Kolding Socialdemokrat 
d. 22. april 1940. Kolding Stadsarkiv.

INTRODUKTION TIL 
KRIG I KØKKENET
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VIDSTE DU AT...
Innovation betyder at 

udvikle noget nyt eller at 
videreudvikle noget allerede 
eksisterende, der har værdi 

og anvendelse for flere 
mennesker.  

Når der opstår en krise i et land, har det 
ofte konsekvenser for fødevareudbuddet, 
der rækker udover landets grænser, fordi vi 
handler med hinanden. I Danmark er ⅔ dele 
af vores samlede areal landbrugsjord. Det 
betyder, at vi producerer mange fødevarer, 
mens andre lande producerer færre, og der-
for er mere afhængige af at kunne importere 
fødevarer og mere skrøbelige i krisetider.

Samfundssind. At udvise 
samfundssind betyder, at man
er solidarisk og udviser hensyn 
til sine medmennesker. 
Statsminister Mette Frederiksen 
har flere gange under Covid-19- 
pandemien opfordret til 
samfundssind. Det har fx hun 
gjort for at opfordre folk til at lade 
være med at hamstre fødevarer. 
Det samme gjorde man 
under 2. Verdenskrig, 
hvor folk også 
hamstrede. 
Her var situationen 
dog mere alvorlig, 
da der var en reel 
mangel på visse 
fødevarer.
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TEMA 1

EN HÆR MARCHERER PÅ SIN MAVE!  
FRA NAPOLEON D. 1. TIL 1864

MÅL MED UNDERVISNINGEN

Du kan beskrive, hvordan 
man tilberedte og spiste 
mad på slagmarken i 
1800-tallet.  

Du kan forklare, hvad 
feltrationer er, og hvad de 
kan indeholde. 

Du kan fremstille kager til 
en særlig begivenhed.  

1 2 3

NAPOLEON BONAPARTE  
Napoleon Bonaparte (1769-1821) var fransk kejser i perioden 1804-1814 og igen fra marts til juni 
1815. Han erobrede og regerede i en stor del af Vest- og Centraleuropa i sin tid. Napoleon tog magten 
i 1799 ved et militærkup efter den Franske Revolution. Han blev kendt som en hård og kynisk men også 
succesfuld feltherre, der var strategisk dygtig til at føre krig. I 1815 måtte han dog se sig besejret i det 
berømte slag ved Waterloo i Belgien, hvor han led et stort nederlag til den engelske Duke of Wellington. 
Trods ihærdige forsøg lykkedes det ham aldrig at indtage England.  

NAPOLEONS KONKURRENCE  
Et af Napoleons berømte citater er: ”En hær marcherer på sin mave”. Napoleon var altså klar over, hvor 
vigtig den rette ernæring er, hvis man skal være frisk til kamp. Det gælder ligegyldigt, om kampen er om 
magt, land eller fodbold.   

I sine mange krige var Napoleon derfor optaget af, hvordan han kunne sikre forsyninger af mad til sine 
soldater. I 1795 udskrev Napoleon en konkurrence, hvor han lovede 12000 franc til den mand, der kunne 
udvikle en metode til at give maden en bedre holdbarhed. Der skulle gå 15 år, før den franske konditor 
Nicolas Appert udviklede det første konservesglas, der blev forseglet med kork og voks. Glas viste sig 
desværre at være en dårlig idé. De gik i stykker under transporten. Senere blev konservesdåsen af metal 
udviklet, som ikke var skrøbelig under transport. Desværre opfandt man ikke dåseåbneren før 48 år 
senere, så soldaterne måtte bruge deres bajonet til at åbne dåserne med.  

Du kan beskrive, hvordan 
konserves blev opfundet 
og brugt under Napole-
onskrigene.  

4
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KONSERVES – AT FORLÆNGE MADENS HOLDBARHED   
Konserves var en meget smart opfindelse. Selvom man ikke kendte til mikroorganismer endnu, vidste 
man, at man var nødsaget til at behandle eller tilberede maden, hvis man ville undgå at blive syg og for-
længe madens holdbarhed. I konservesprodukter bliver maden opvarmet, og beholderen bliver herme-
tisk lukket. Det vil sige, at beholderen er lufttæt, og så kan der ikke komme uønskede mikroorganismer 
ind. Selvom konserves blev opfundet til krigsbrug, er det en opfindelse, vi på mange måder nyder godt 
af i dag. Tænk bare på de utallige rækker af dåsetomater, suppe, forloren skildpadde, bønner, ananas 
mv., der findes på hylderne i alle supermarkedskæder. Konserves er praktisk, da det ikke kræver særlige 
opbevaringsforhold. Man kan have dåsemad med på alt lige fra hundeslædeekspeditioner i Grønland 
til vandreture på savannen i Afrika. I princippet kan alt konserves spises direkte fra dåsen, men de fleste 
vil nok foretrække at spise deres tomatsuppe varm. Man kan sige, at dåsemad er en slags medbragt 
take-away.  

Der er fire faktorer, der påvirker madens holdbarhed. Det er pH-værdi, temperatur, iltforhold og vandak-
tivitet. Når man konserverer, er det altså de fire forhold, man skal kontrollere. Hvis du vil vide mere om 
konserveringsmetoder, kan du læse om dem i materialet ’Konserver din køkkenhave’: 
https://madkamp.nu/download/Konserver-din-Koekkenhave-web.pdf

FELTRATIONER  
Konserves blev aldrig en stor succes under Napoleonskrigene, fordi man endnu ikke havde fået udvik-
let en dåse, der var både let og holdbar. I stedet bestod feltrationerne af brød, saltet eller tørret kød, ris, 
bønner, ærter, linser, vin, cognac og vineddike. Det er alle fødevarer, der er konserveret, og som derfor 
har en god holdbarhed.  
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Baguettes i bukserne. Der går en historie 
om, at den franske baguette fik sin aflange 
og tynde form, fordi brødet skulle passe i 
buksebenet på de franske soldater, når de 
marcherede i krig. Det var en smart måde at 
transportere maden på.  

Måske kender du beef jerky. Det er krydret, tørret kød. Når man 
nedsætter vandaktiviteten i kødet gennem tørring, får det en 
længere holdbarhed. Det er en af de ældste måder at konser-
vere kød på. Måske har din lærer en smagsprøve på tørret kød 
til jer. 

Foto: Nutidens feltrationer. Kilde: Forsvaret, 2019. 
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Konserves eller dåsemad kommer i mange afskygninger. Det kan være produkter, der skal indgå som 
ingrediens i en ret. Fx flåede tomater eller kokosmælk. Men det kan også være færdige retter, som fx bøf 
med løg eller boller i karry.  

WORKSHOP 1 / NAPOLEONS KONSERVES  

OPGAVE 1:
UNDERSØG DÅSEMAD – HVORNÅR BLEV DET OPFUNDET?  

På klassen skal I nu samarbejde om at undersøge forskellige typer af konserves.  
Find ud af hvilke produkter der findes. I kan enten gå i det lokale supermarked eller finde eksempler på 
hjemmesiden her: https://shop.rema1000.dk/

INGREDIENS   FÆRDIGE RETTER 

I dag er det i princippet ikke nødvendigt at konservere produkter på dåse, da vi har gode muligheder 
for at opbevare og gemme fødevarer på andre måder. 
Alligevel viser jeres undersøgelse sikkert, at udvalget af dåsemad er stort.  

Drøft følgende spørgsmål:  
• Hvorfor anvendes dåsemad i dag i den almindelige husholdning?  
• Hvilke produkter bruger I derhjemme? Og hvorfor? 
• Hvorfor har konserves en lang holdbarhed?  
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OPGAVE 2:
FREMSTIL DIT EGET KONSERVEREDE PRODUKT 

Drivhuse, kølehuse og kølig opbevaring under effektiv transport er nogle af grundene til, at vi i dag kan 
købe friske grønsager året rundt, selvom de ikke gror i vores eget land. Det er bl.a. derfor, at man fx kan 
finde æbler fra New Zealand i danske supermarkeder. Men det har man ikke altid kunnet. Ligesom det 
først blev almindeligt at have køleskab og fryser hjemme i løbet af 1960’erne og 1970’erne. Før den 
tid var der ikke mange grønsager at få om vinteren. Og netop derfor er der udviklet flere metoder til at 
gemme grønsager. Det kan fx være ved hjælp af tørring, saltning og syrning. Det var vigtigt at gemme 
grønsagerne for at få vitaminer i den mørke tid. 

I skal nu prøve at konservere grønsager til pickles. Pickles er en fælles betegnelse for sursyltede grøn-
sager, som har været kendt i flere tusinde år. Samarbejd to og to om at udvikle jeres egen pickles.  

GRUNDOPSKRIFT PICKLES 

INGREDIENSER:  

250 g rensede grønsager 
(fx gulerødder, løg, squash, blomkål, 
hvidkål, peberfrugt, grønne bønner 
og broccoli) 

½ tsk fint salt  

10 g maizena  

½ tsk gurkemeje 

½ tsk sennepspulver 

1,5 dl eddike (evt. æblecidereddike)  

50 g sukker 
 
Evt. sennepsfrø, spidskommen
eller korianderfrø  

SÅDAN GØR DU:  

1. Vælg mindst tre forskellige slags 
 grønsager til jeres pickles. 

2. Skyl og rengør grønsagerne omhyggeligt. 

3. Skær grønsagerne i små tern på ½ x ½ cm.  

4. Bland maizena, gurkemeje, 
 sennepspulver, salt og evt. krydderier med  
 en spsk af eddiken.  

5. Bring resten af eddiken og sukkeret i kog i 
 en gryde.  

6. Tilsæt grønsagerne og lad dem 
 simre i 4 min.  

7. Tilsæt maizenablandingen og KOG 
 yderligere 1 min.

8. Tag gryden af varmen. 

9. Hæld dine pickles på rengjorte og 
 skoldede glas.  

10. Opbevar i køleskab. 
 (Kan holde sig ca. 1 måned uåbnet) 

VIDSTE DU AT...
...at vi i Danmark begyndte at lave sukker af roer, fordi Napoleon lukkede søvejen til alle 
større europæiske havnebyer? Det betød bl.a., at sukker og andre kolonialvarer blev en 
mangelvare, da skibene fra kolonierne ikke kunne komme frem med deres last.  Mayon-
naisen blev også opfundet af en franskmand omkring Napoleons stortid. Du kan anvende 
dine pickles sammen med mayonnaisen og tilberede en lækker remoulade.
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WORKSHOP 2 / MALLEBROK ER DØD I KRIGEN I 1864….  

KRIGEN I 1864   

Krigen i 1864 var mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden. Det blev en 
ganske kort krig på ca. fem måneder, men med en fatal afslutning hvor Danmark tabte en tredjedel af sit 
landareal. Det betød, at grænsen mod Preussen efter 1864 blev rykket til Kongeåen lidt syd for Kolding, 
hvor den før gik et godt stykke ned i det nuværende Tyskland. På kortet nedenfor kan du se, hvor græn-
sen gik efter krigen i 1864 og den nuværende grænse, som har været gældende siden Genforeningen i 
1920.

FELTRATIONER 

Når de danske soldater drog i krig, fik de 
udleveret feltrationer. Optegnelser viser, 
at der i 1864 fandtes tre typer af feltrati-
oner, som man vekslede imellem.  

Ration 1: 
½ pund saltet flæsk og ⅔ pægl 
kogeærter 

Ration 2: 
65 kvint fersk oksekød, ¾ pægl 
byggryn og 3 kvint salt 

Ration 3: 
25 kvint risgryn, ½ pund klipfisk 
og 6 kvint smør 

Udover dagsrationerne fik hver soldat 
udleveret det, der svarer til ½ pund 
rugbrød og ½ pægl brændevin om 
dagen. Hvis soldaterne ikke ville have 
brændevinen, kunne de bytte den til 2 ½ 
kvint brændte kaffebønner eller 3 kvint 
puddersukker. De kunne også vælge at 
få 2 skilling i stedet.  

Kilde: Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.

MÅLEENHEDER 
Et pund = 500 gram  

En pægl = ¼ liter  
En kvint = 5 gram 

Kaffe blev fra midten af 1800-tallet til-
gængeligt for den brede befolkning. Før var 
det primært det bedre borgerskab, der havde 
råd til denne luksusvare fra de danske koloni-
er på De Vestindiske øer og i Afrika.
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MADAM MANGOR
Madam Mangor var en af de første danske kogebogsforfattere. Hun udgav sin første kogebog i 1837 til 
almindelige hushold. I 1864 udgav hun ’Kogebog for Soldaten i Felten’ til de danske tropper. Det gjorde 
hun for at ’lette vores tapre soldater i de byrder og besværligheder, som felttoget medfører’.  

Kogebogen bestod af 12 opskrifter, som kunne fremstilles ud fra feltrationernes indhold, og hvad soldat-
erne eventuelt kunne anskaffe fra lokale gårde. Eksempler på retter er: Flæsk og ærter, bøfsteg, kød i kål, 
supper, flæskeæggekage, grød og pandekager. Altså retter, der alle kunne tilberedes på et åbent ildsted 
i felten.

BRÆNDEKOMFURET
Mennesket har kendt og anvendt jern langt tilbage i tiden. Allerede i Jernalderen, som dateres til 500 år 
f.Kr., brugte man jern til fx husholdnings- og markredskaber og våben. Som følge af den teknologiske 
udvikling opfandt man brændekomfuret lavet af jern. Omkring 1850 var det almindeligt, at ildstedet blev 
erstattet af et brændekomfur i hjemmene. Det revolutionerede køkkenet, da det pludselig blev muligt at 
både bage, koge og stege på én gang til forskel fra ildstedet, hvor al maden samles i én gryde. Desuden 
var der også en lille ovn til rådighed. Ovnen giver bl.a. mulighed for at bage nye slags kager. Det skyldes 
bl.a., at det er nemmere at styre temperaturen i brændekomfuret. Og det betyder, at alle får mulighed for 
at lave finere bagværk som fx lagkager, tærter og småkager. 
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SØNDERJYSK KAFFEBORD  
Da Danmark på skæbnesvanger vis tabte krigen i 1864, blev Sønderjylland en del af Preussen, der indtil 
1871 var en del af det tyske kejserrige. De danske sønderjyder gik en hård tid i møde. Det blev forbudt 
for danskerne at mødes i offentligheden fx på kroer og i parker. Hvis man talte det danske sprog og 
værnede om det danske fællesskab, kunne man komme i fængsel eller få en bøde. Det blev også forbudt 
at tale andet end tysk i skolen.  

Man mødtes derfor i private hjem eller i forsamlingshuse. Tyskerne ville forhindre danskerne i at forsam-
les om det, de plejede, så derfor kunne forsamlingshusene ikke få en spiritusbevilling. Derfor begyndte 
danskerne i stedet at dyrke fællesskabet omkring kaffe og kage, og her opstod det sønderjyske kaffe-
bord. En tradition som stadig findes flere steder i dag i Sønderjylland.  

Et fuldt sønderjysk kaffebord består af mindst 14 kager. Syv slags bløde kager, fx boller, kringle, 
skærekager, tærter og lagkager. Og syv slags hårde kager – småkager. Til forsamlingerne inviterede 
man danske højskolefolk til at komme og holde foredrag om fædrelandet og danskhed. Det var en tid 
med stor nationalfølelse.  

Husmødrene konkurrerede lystigt om at bage de flotteste, mest imponerende kager til forsamlingerne, 
og ingen gik sultne fra gildet.

GENFORENINGEN 
I 1920 overgik en del af det mistede land tilbage til Danmark. Tyskland stod svækket efter 
1. Verdenskrig og var derfor tvunget til at indgå nye aftaler om grænsesætning i Slesvig-
Holsten området. Befolkningen var ved afstemning med til at bestemme, hvor grænsen skulle gå. I 
dag er der stadig et tysk-dansk og dansk-tysk mindretal på begge sider af grænsen, der lever i fred 
med hinanden.
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OPGAVE 1:
UDEN ØL OG MAD ER HELTEN INGENTING 

Under krigen i 1864 foregik transporten mod fronten til fods, og det var hårdt fysisk arbejde at være 
soldat. Soldaterne boede i telte i kulden under barske forhold, og kampene foregik i skyttegrave og på 
slagmarken. Det krævede meget energi.  

I dag har vi gode anbefalinger til, hvordan man skal sammensætte sin kost for at få de rette nærings-
stoffer. Man kan ikke sige, at feltrationerne dengang levede op til nutidens anbefalinger – de officielle 
kostråd.  

- Diskutér hvorfor feltrationerne så ud, som de gjorde. 

- Ville I ændre på indholdet i dag? På hvilken måde og hvorfor?

OPGAVE 2: 
SØNDERJYSK KAFFEBORD  

Der findes mange sjove småkager til det sønderjyske kaffebord. Har du fx hørt om Gode råd, Ingenting, 
Knæpkager eller Kys og klap? 

Kagerne og kaffebordet var med til at skabe et sammenhold og fællesskab blandt de dansksindede. 
Mad er her det, som skaber rammen for at samles. Kagebordet blev et symbol på fædrelandskærlighed 
og udgjorde en vigtig del af danskernes identitet. Man samledes om maden mod overmagten. Kagebor-
det blev en brik i kampen mod tysken, men det blev også et udtryk for omsorg for hinanden.  

Kvinderne, der bagte kagerne til kaffebordene, havde ofte deres egen hemmelige opskrift, som ikke blev 
delt med andre. Man kan kalde det for en signaturkage.   

I skal nu prøve kræfter med at designe jeres egne signatursmåkager.  

Hvad skal de symbolisere, og hvilke vigtige fællesskaber skal de understøtte? 
Er der noget vi kæmper mod i dag, der kan inspirere? Brug grundopskriften på næste side.
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INGREDIENSER:  

100 g koldt smør 
125 g mel 
40 g flormelis 
 
Selvvalgte ingredienser fx: 
Havregryn
Citrontimian, rosmarin
Tahin
Syltede citrusskræller, citron eller appel-
sinskal/saft 
Finthakket tørret frugt  
Kvæde, gulerod, æbler, bær
Løgkompot
Karamel
Hakkede nødder/mandler  
Kakao, hakket chokolade  
Kanel, kardemomme, vanilje 
Evt. perlesukker til drys

SÅDAN GØR DU:  

1. Vej ingredienserne af. 

2. Skær smørret i tern. 

3. Saml mel, flormelis og smør 
 hurtigt i en skål.  

4. Tilsæt selvvalgte ingredienser 
 og ælt hurtigt sammen.  

5. Rul dejen til en pølse. 
 Pak den ind i bagepapir eller film. 
 Læg den 15 min i fryseren, så den 
 sætter sig.   

6. Skær 3 mm ensartede tynde 
 skriver af dejpølsen. 

7. Læg dem på en bageplade med 
 bagepapir.  

8. Bag småkagerne ved 200 grader i 
 ca. 8-10 min. Tjek kagerne løbende. 
 De skal være lysebrune i kanten. 

9. Pynt evt. småkagerne med selvvalgte   
 ingredienser.

GRUNDOPSKRIFT PÅ SMÅKAGER

Afslut og evaluér 
Anret jeres småkager på en fælles småkagebuffet.  
Hvad skal jeres småkage symbolisere? 
Hvad hedder de, og hvorfor ser de ud, som de gør? Begrund valg af ingredienser.  

Beskriv smag, udseende, duft og tekstur. 

TIP
Del evt. dejen og tilsæt 

forskellige ingredienser. 
Dejen kan rulles 
til spiraler eller 

andre sjove forme.
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TEMA 2

UDEN MAD OG DRIKKE DUER 
HELTEN IKKE! VERDENSKRIGENE  
MÅL MED UNDERVISNINGEN

Du kan undersøge, 
hvordan de to verdens-
krige har påvirket vores 
madkultur.   

Du kan forklare hvordan 
teknologisk udvikling har 
påvirket fødevareproduk-
tionen i krig og krisetid.   

Du kan eksperimentere 
med at udvikle dit eget 
konservesprodukt.  

1 2 3

DE TO STORE KRIGE 
Både 1. og 2. Verdenskrig har haft frygtelige konsekvenser for menneskeheden. Utallige liv gik tabt un-
der begge krige, og verden har set anderledes ud ved slutningen af hver. I teksterne herunder lærer du 
ikke om alle grusomhederne, men i stedet vil der være fokus på maden i krigstiden.   

1. VERDENSKRIG   
1. Verdenskrig fandt sted i årene 1914-1918. Danmark forholdt sig neutralt under krigen, men landet 
led alligevel under udfordringerne, krigen førte med sig. Verdenskrigen medførte, at produktionen og di-
stributionen (dvs. transport og fordeling) af fødevarer blev besværlig.  Det resulterede i mangel på mad. 
Samtidig var der økonomisk krise i samfundet, og priserne på fødevarer var på himmelflugt – de steg, 
men lønningerne var stadig de samme. Det havde store konsekvenser for den almene befolkning. 

Husmoderen måtte være kreativ, når der skulle handles, og man måtte udnytte fødevarerne bedst muligt 
for at få mad nok til familien. Den kreative tilgang er også relevant i dag, hvor vi, ved at udnytte vores 
fødevarer bedst muligt, kan være med til at mindske madspild. Madspild er en stor udfordring i Danmark 
i dag. Vi skal undgå madspild for at passe på miljøet og spare på jordens ressourcer. Og i de seneste år 
er flere producenter og supermarkeder begyndt at tage kampen op mod madspild. Der er også udar-
bejdet gode råd til forbrugeren til at undgå madspild fra Miljø- og fødevareministeriet: https://mst.dk/
affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/madspild/.
  
RATIONERINGSKORT & SANKEKORT  
For at undgå hamstring lavede staten rationeringskort for at sikre en retfærdig fordeling af fødevarer til 
alle. Der var ikke rationering på alle varer, men på udvalgte basisvarer der var svære at anskaffe. Fx sød-
mælk til børn, korn og brød. Selvom rationeringsmærkerne blev fordelt til alle, var det langt fra alle, der 
havde råd til at betale for varerne, da de var dyre. Derfor var der på trods af rationeringskort alligevel en 
skæv fordeling af fødevarerne, hvor de velstillede var vinderne.  

Som et supplement til købte varer kunne man sanke. Det krævede også en særlig tilladelse fra myndig-
hederne – et sankekort. Det betød, at man fik tilladelse til at samle forskellige bær og æbler i statsskove 
og hegn. Frugterne blev tørret og gemt til vinteren, hvor de kunne bruges som tilbehør til fx byggrød. Det 
var et vigtigt vitamintilskud i vinterperioden.   
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MIKKEL HINDHEDE  
I perioden omkring 1. Verdenskrig sker der mange interessante opdagelser på kost og ernærings-
området. Mikkel Hindhede, der var læge og forsker i ernæring, opdagede værdien i en mere vegetarisk 
kost. Han var optaget af det naturvidenskabelige, og hvad den menneskelige organisme har brug for. 
Madens smag og nydelse var uinteressant i hans forskning, men i en krisetid blev hans opdagelser 
alligevel interessante, da det handlede om overlevelse. Altså at få energi nok.  

Han rokkede også ved datidens måltidsforståelse, hvor kød var ophøjet over vegetabilske produkter. 
Han ville ændre kødets centrale placering på tallerkenen og erstatte det med grønsager, kornprodukter 
og kartofler. Det ville også give mere mad til alle i befolkningen. Hindhede lavede en kogebog under 
krigen, der hed Dyrtidskogebogen. Den gav forslag til billige madplaner, der også levede op til hans 
ernæringsprincipper.  
 
GULLASCHBARONER  
Selvom 1. Verdenskrig var en økonomisk svær periode for størstedelen af den danske befolkning, var 
der også enkelte grupper, som tjente mange penge på krigen. De blev kaldt Gullaschbaroner, fordi de 
bl.a. tjente deres penge på at sælge kødkonserves til tyskerne. Altså gullasch på dåse.  

Før krigen var der 21 fabrikker i Danmark, der solgte kødkonserves, men efter krigen var der 
hele 148 fabrikker.  
 
Gullaschbaronerne var ikke kendt for at fremstille gullasch af god kvalitet. Til gengæld anvendte de alle 
tilgængelige råvarer, og intet på koen gik tabt i produktionen. Både brusk, indvolde og sener kom med 
i gryden. Men soldaterne ved fronten var ligeglade. De sultede, og den tyske hær havde brug for billig 
mad til deres tropper.  
 
Herhjemme i Danmark var Gullaschbaronerne ikke velansete hos den bredere befolkning. 
De tjente penge på krigens ulykkelige omstændigheder. Samtidig ønskede Danmark at være 
neutrale i krigen, men med salg af fødevarer til den ene side opstod der politisk spænding.  

MADSPILD
Under 1. Verdenskrig var der fødevaremangel. I husholdningen gjorde husmoderen meget for at 
udnytte de fødevarer, hun havde tilgængelig. Hun ville undgå madspild. I dag er der også blevet 
større opmærksomhed på at undgå madspild. Men i den vestlige verden handler det ikke længere 
om fødevaremangel. Tværtimod handler det om bæredygtighed . Vi producerer langt mere mad, 
end vi anvender. Det er en belastning for klimaet. 
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WORKSHOP 3 /1. VERDENSKRIG  

Første verdenskrig var på mange måder en skelsættende periode. Når vi kigger på maden i krigens lys, 
er der sket flere revolutionerende og nye tiltag. Først og fremmest har industrien haft en stor betydning 
for vores fødevareproduktion. Maskiner har gjort masseproduktion af fx konserves mulig, og teknologi-
en har effektiviseret fødevareproduktionen i de efterfølgende år.  

Lige før krigen tog andelsbevægelsen fart. Det betød, at der i årene efter kom mange andelsmejerier og 
andelsslagterier rundt omkring i det danske land. Andelsbevægelsen var en sammenslutning af gårde, 
der var fælles om at dele et mejeri eller et slagteri. Det gjorde produktionen mere effektiv og ensartet, og 
fødevaresikkerheden blev væsentlig forbedret.   

I samme periode så husholdningsskolerne dagens lys. Det var skoler for unge kvinder, der blev uddan-
net i den nyeste viden inden for hushold, hygiejne, kost og ernæring. Alle dele blev meget vigtige discipli-
ner i en krigstid, hvor alle skulle udvise samfundssind og spare på ressourcerne. 

Flere af de nyrige Gullaschbaroner havde en 
grov opførsel. Uden respekt for de fattige, de 
arbejdsløse og de hårdtarbejdende, udstille-
de baronerne deres rigdom på bekostning  
af andre. Det fik i 1919 Emma Gad til at udgi-
ve sin bog ’Takt og Tone. Hvordan vi omgås’. 
Desværre havde den ikke ret stor effekt på 
gullaschbaronernes dårlige adfærd.   
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OPGAVE 1:
DEN GODE GULLASCHBARON  

Gullaschbaronerne var nogle værre karle. De snød og bedrog med produktion af fødevarer under krigen.  
I skal nu forestille jer, at I er gode udgaver af Gullaschbaronen. I skal fremstille og markedsføre et fornuf-
tigt konservesprodukt med flækærter. I kan overveje, hvordan I kan indtænke datidens nye ernærings-
forskning og den nye fødevareteknologi.   

Gule ærter er navnet på en gammel dansk ret, som især blev spist om vinteren – også under krigen. 
Ærterne blev kogt i en kødsuppe, og oprindeligt var det en ret, der tog lang tid at lave. De tørrede ærter 
skulle ligge i blød et døgn og derefter skulle ærter, grønsager og kød koge i 3 til 4 timer. 

I dag kan man købe forkogte gule ærter, som kun skal koge i omkring 5 minutter, før de er møre.  
I skal nu lave jeres eget konservesprodukt med gule flækærter og de grønsager, I tror vil smage godt.

OPFIND DIN EGEN ÆRTESUPPE

INGREDIENSER:  

200 g grønsager efter eget valg
50 g gule flækærter per person 
1 bouillonterning - vælg om det skal være 
okse- eller grønsagsbouillon 
Vand  
Salt  
 
Forslag til grønsager: 
Fx gulerødder, græskar, grønkål, 
jordskokker, kartofler, pastinakker, 
porrer, selleri, spinat, løg, hvidløg, 
blomkål, hvidkål, bønner, broccoli, 
persille, timian  

SÅDAN GØR DU:  

1. De valgte grønsager rengøres. 

2. Grønsagerne skæres i mindre stykker. 

3. Hæld grønsager og vand i en gryde og 
 kog dem i 5 til 10 minutter til de er 
 næsten møre. 

4. Tilsæt gule flækærter, krydderurter 
 og bouillon. 

5. Lad retten koge yderligere 5 til 7 minutter. 

6. Smag retten til. 

OPGAVE 2:
PRÆSENTÉR DIT KONSERVESPRODUKT  

• Lav en kort beskrivelse af jeres produkt.  
• Hvad hedder produktet? Hvordan ser en evt. mærkat ud? 
• Hvad er det vigtigste at fremhæve ved jeres produkt – hvad vil I sælge det på? 
• Smag og vurder hinandens produkter. 
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WORKSHOP 4 /2. VERDENSKRIG  

2. VERDENSKRIG (1939-1945)
Danmark var besat af tyskerne under 2. Verdenskrig fra 9. april 1940 til 4. maj 1945. Det var en periode, 
der fik stor betydning for både Danmark og verdenshistorien. I første del af krigen havde Danmark en 
samarbejdsaftale med tyskerne, hvor den danske regering havde lovet den tyske besættelsesmagt ikke 
at yde modstand. Til gengæld fik danskerne lov til at fortsætte deres liv uden større ændringer. Det holdt 
dog ikke i længden, og Danmark stoppede officielt samarbejdet med tyskerne i august 1943 (Augustop-
røret). Tyskerne nød dog stadig godt af danskernes fødevareproduktion, og det var bl.a. medvirkende til, 
at der blev fødevaremangel i danske hjem.  

RATIONERINGEN 
Under 2. verdenskrig måtte regeringen igen finde rationeringsmærkerne frem. Det var særligt brød, suk-
ker, kaffe, kakao og te, der blev en mangelvare. Der var altså flere produkter, som vi normalt importerede 
fra andre lande, der blev umulige at skaffe. Rationering under 2. Verdenskrig havde også til formål at 
fordele fødevarerne jævnt blandt befolkningen.  

INNOVATIVE ERSTATNINGER  
At vi ikke kunne få alle fødevarer, vi var vant til, medførte en ny form for kreativitet og innovation. Under 
2. Verdenskrig blev der opfundet flere erstatninger for kaffe. Bl.a. Richs kaffe fremstillet af ristede og for-
malede rugkerner blandet med cikorierødder. Man brugte også malt til at fremstille kaffe. Der var delte 
meninger om, hvor godt det smagte.  

Kød var også en mangelvare, så derfor kom man fx blomkål, kartofler eller gryn i farsen til frikadeller.  
Piskefløde med højt fedtindhold (normalt 38%) var vanskelig at skaffe, så derfor kunne man tilsætte 
husblas til fløde med lavt fedtindhold for at piske den til skum.  

Et alternativ til juleslik og småkager blev havregrynskuglen, der blev opfundet i 1943. 
Krig og krisetid indgyder altså til nye måder at tænke på.

VIDSTE DU AT...
...man fandt ud af at lave 

erstatningskaffe med roden 
fra cikorieplanten?

KIRSTEN HÜTTEMEIER  
Kirsten Hüttemeier blev kendt under krigen som 
den innovative, kreative og veluddannede hus-
holdningslærerinde, der inspirerede husmoderen 
til at tænke i nye baner i en svær rationeringstid. 
Hun gjorde op med tanken om, at alle retter og 
måltider skulle tilberedes fra bunden. Hun havde 
øje for husmoderens travle hverdag, hvor stadig 
flere kvinder kom på arbejdsmarkedet. Hvis der 
var en nemmere løsning, opfordrede hun kvinder-
ne til at tage den. Fx at anvende en købt bouillon-
terning i stedet for selv at bruge mange timer på 
at koge bouillon af kraftben.  

Hüttemeier udgav hele 10 kogebøger under 
krigen med opskrifter tilpasset den almindelige 
befolknings hverdag. Hendes popularitet blandt 
hendes målgruppe forblev uændret efter krigen 
og frem til hendes død i 2003.

Det var meget vanskeligt at importere føde-
varer under 2. Verdenskrig. Bl.a. var marci-
pangrisen, som var lavet af mandelmasse, 
ikke mulig at skaffe til jul. Derfor fandt nogen 
på at lave en marcipanerstatning af kogte 
mosede kartofler blandet med sukker.

VIDSTE DU
...Man brugte høkasser, en trækasse isole-
ret med halm, til at færdigkoge fx grød og 
simremad under 2. Verdenskrig? Det gjorde 
man fordi tørv, koks, kul og brænde var en 
mangelvare.  
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OPGAVE 1:
RATIONERINGSTIDENS 
HELTE  
Husmoderen fik en betydningsfuld rolle under 
krigen, da hun måtte tænkte innovativt for at få 
fødevarerne til at strække. I Danmark har vi ikke 
nogen aktuel fødevaremangel. Men det betyder 
ikke, at vi skal stoppe med at tænke innovativt. Der 
er masser af andre problemer eller kriser at løse.  

Drøft i grupper: 
Hvilke udfordringer vil I tage fat på i dag? 
Altså, hvad skal en rationeringshelt ændre på i 
dagens Danmark? Under 2. Verdenskrig brugte man fødevarer, 

der var dyrket og produceret i Danmark. 
Man kan sige, at husmødrene opfandt en 
udgave af nyt nordisk køkken længe før, 
der i 2004 blev formuleret et 
Nordisk Køkkenmanifest.  

INGREDIENSER:  

Knoldselleri (hver person skal 
have 1 skive på 1½ cm) 
1 dl vand
 
1 æg 
½ dl hvedemel 
1 dl rasp 
1 tsk salt 
½ dl sesamfrø 
 
Fedtstof til stegning 
 
 
Forslag til ingredienser til salat: 
Fx gulerødder, løg, kerner, spinat, blomkål, 
hvidkål, grønne bønner, broccoli, persille, 
timian  
 

SÅDAN GØR DU:  

1. Sellerien skæres i skiver på 1½ cm. 

2. Kanten skæres af – den skrælles.

3. Læg selleriskiverne i en gryde med 
 vand og kog dem i 10 minutter.   

4. Tag selleriskiverne op af gryden og 
 afkøl dem.  

5. Pisk ægget med en gaffel på en tallerken. 

6. Fordel hvedemelet på en tallerken. 

7. Bland rasp, salt og sesamfrø og 
 læg det på en tallerken. 

8. Selleriskiverne vendes nu først i 
 hvedemelet. 

9. Dernæst vendes de i æggemassen. 

10. Til sidst vendes de i 
 rasp/sesamblandingen. 

11. Varm fedtstoffet op på en pande og 
 steg selleribøfferne møre. 

12. Server bøfferne med salat.

SELLERIBØF  

OPGAVE 2: 
EN GOD BØF…AF SELLERI!   
 
Under 2. Verdenskrig blev alle husholdninger 
opfordret til at indføre en kødfri dag hver uge 
for at spare på ressourcerne. Sammen med den 
generelle rationering var husmødre tvunget til at 
tænke kreativt, når der skulle mad på bordet. En 
af disse retter skal I nu prøve at eksperimentere 
med; Selleribøf.

Afslut og evaluér 
• Hvad var godt ved bøffen?  
• Beskriv smag, udseende, duft og tekstur. 
• Kan du finde på andre forslag til en kødfri dag?  
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TEMA 3

EKSPERIMENTÉR MED 
MADEN I KRIG OG KRISETIDER 

MÅL MED UNDERVISNINGEN

Du kan anvende din viden 
om og færdigheder med 
mad i krig og krisetider til 
at udvikle nye produkter 
eller retter.   

1

KRIG I KØKKENET! 
For at kunne udvikle nye og innovative produkter eller retter til en krisetid skal I bruge jeres viden og de 
erfaringer, som I har fået gennem arbejdet med de to andre temaer her i materialet.  

I skal sammensætte nye produkter eller retter, hvor I anvender forskellige tilberedningsmetoder og over-
vejer, hvordan jeres produkt eller ret skal indgå i et måltid i en krisetid. I jeres arbejde kan I fx have fokus 
på smag, tekstur, produktets næringsindhold, traditioner og bæredygtighed. Jeres produkt eller ret kan 
enten være et selvstændigt produkt, indgå som en del af en ret eller serveres som tilbehør til det måltid/
de måltider, I har i fokus.  

I arbejdet med at eksperimentere og udvikle nye retter eller produkter vil I gennemgå disse fire faser: 

• En forståelsesfase: Her skal I søge viden om krisetiders udfordringer, relevante fødevarer 
 og tilberedningsmetoder. 

• En idéudviklingsfase: I denne fase skal alle jeres vilde idéer på bordet - og ud fra dem skal 
 I udvælge de idéer, som I gerne vil afprøve.   

• En realiseringsfase: Når I har udvalgt de bedste idéer, 
 skal de afprøves i denne fase.   

• En evalueringsfase: Til slut skal I evaluere 
 jeres resultater og evt. foretage ændringer, 
 inden I skriver jeres egne opskrifter.  

TIP
Når I eksperimenterer, 
skal I huske at skrive 

ned undervejs. 
Hvilke ingredienser har I 

anvendt? Hvor meget har 
I brugt? Hvad gjorde I og i 

hvilken rækkefølge?  
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WORKSHOP 5 / EKSPERIMENTÉR OG DOKUMENTÉR 

EKSPERIMENTÉR OG DOKUMENTÉR    
Ét af de problemer, vi står over for i vores tid, er klimaudfordringer og mangel på bæredygtige løsninger, 
også i fødevareproduktionen. Nogen kalder det en klimakrise. Fødevareproduktion er en stor synder i 
klimaregnskabet. Både produktion, transport, opbevaring, håndtering, salg, tilberedning, spild og borts-
kaffelse af fødevarerne er med til at udlede CO2, som belaster klimaet. Særligt den animalske fødevare-
produktion er en udfordring.  

I skal nu prøve at eksperimentere med en traditionel ret, der ikke har ændret sig meget i tidens løb. 
Nemlig frikadeller. Kan denne typiske danske ret gøres mere klimavenlig? 

OPGAVE 1: FREMTIDSDELLER! 
 
Frikadeller forbinder vi ofte med grisekød, hvor vi får dem serveret med sovs og kartofler. Men lige som 
selleribøfferne i workshop 4, kan frikadeller måske også gentænkes.  

Til frikadellefremstilling rører man en fars. Men behøver hovedingrediensen at være hakket kød?  
Brug grundopskriften herunder til at eksperimentere med dine egne fremtidsdeller.  

INGREDIENSER:  

200 g hakket kød, bønner, linser eller ærter
1 æg 
50 g havregryn 
1 lille løg 
1 tsk salt 
½ dl mælk (kan undlades) 
Peber  
2 spsk olie  
 
Krydderier efter smag  

SÅDAN GØR DU:  

1. Pil og riv løget.  

2. Rør proteinkilden med salt. 

3. Tilsæt løg, æg, havregryn, mælk, 
 salt, peber og udvalgte krydderier.  

4. Rør farsen grundigt sammen.  

5. Lad den hvile i 15 min. i køleskabet.  

6. Varm olien på en pande. 

7. Form frikadeller med en ske og læg dem 
 i en spiral på panden.  

8. Steg frikadellerne på tre sider. 
 I alt ca. 10 min.  

GRUNDOPSKRIFT FRIKADELLER  

•  Udstil frikadellerne på et fælles bord.  
•  Smag og vurdér hinandens frikadeller. Hvilke kriterier vurderer I dem ud fra?  
•  Hvad er en god frikadelle for dig? 
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OPGAVE 2: 
UDVIKLING AF PRODUKT/RET OG 
DOKUMENTATION AF PROCESSEN  
I skal nu udvikle jeres eget produkt eller ret til en nutidig samfundsudfordring, som I selv vælger.

HUSK FØLGENDE:  
•  Bestem hvilke/hvilket måltid, der skal laves. Tilbehør, forret, hovedret, snack, drik, dessert eller andet? 
•  Der skal være tænkt over grundsmage og tekstur i produktet/retten. 
•  Diskutér hvad produktet/retten skal hedde, samt hvordan produktet/retten bedst markedsføres. 
•  Diskutér hvorfor produktet/retten er velegnet til den krise/samfundsudfordring, I har valgt 
     at arbejde med.
•  Skriv jeres opskrift ind i skemaet. 
•  I skemaet kan I også skrive andet ind, som I arbejder med. 

   RETTENS NAVN: 

INGREDIENSER: 

UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
Hvor kan I skaffe ingredienserne? 

Hvad lægger I vægt på, når I vælger en fødevare? 

HVORDAN VIL I SAMARBEJDE OM AT TILBEREDE PRODUKTET/RETTEN?:  
-Hvilke roller har I hver især? 

TILBEREDNING:  
-Hvordan vil I tilberede retten/produktet? 

FOTO AF PROCES FOTO AF PROCES FOTO AF PROCES FOTO AF PROCES
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HVILKE TILBEREDNINGSMETODER HAR I ANVENDT OG HVORFOR? 

I HVILKEN SAMMENHÆNG KAN PRODUKTET/RETTEN SERVERES? 

HVAD SMAGER PRODUKTET/RETTEN AF? 

EVALUERING AF PRODUKTET/RETTEN 
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Forfattere 
Lektor Camilla Damsgaard fra Professionshøjskolen UCN 
Lektor Susanne Tønneskov Hansen fra Professionshøjskolen Absalon 
I samarbejde med Madkulturen.

Skriv til Madkamp 
Madkamp modtager gerne feedback. 
Skriv til os på madkamp@madkulturen.dk, hvis du har ris, ros eller gode forslag.

Madkamp støttes af Rema 1000 og udvikles af Madkulturen i samarbejde med læreruddannelserne
på professionshøjskolerne PH Absalon, KP, UCN, UCSYD, UCL, VIA UC og skoler i hele landet.  


